
 

 

รหัสทัวร BID1901164 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงหบิงห 
กระเชาฟานซีปน 4 วัน 3 คืน (FD) 
Cat Cat Village   น้ําตกสีเงิน   ยอดเขาฟานซีปน   ถํ้าสวรรค 
ตามกก   อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมูบานกั๊ตก๊ัต-ชมนํ้าตกสีเงิน-ตลาด

ซาปา ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
04.00 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคานเตอรสายการบิน

ไทยแอรเอเชียประตู 1 Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแก
ทุกทาน (รับชุดของแถมที่หัวหนาทัวร ณ วันเดินทางคะ) 

06.40 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยเท่ียวบิน FD 642 (ไมรวมคาบริการอาหารรอน+
เคร่ืองดื่มบนเครื่องขาไป) 

 
08.30 น เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปน  ที่

เรียบรอยแลว 
(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 

เชา  ไบริการอาหารเชาเมนูพิเศษเฝอเวียดนามอันลือชื่อ ณ รานอาหาร 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ตั้งอยูภาคเหนือ

เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป  
นําทานเดินทางขามแมน้ําแดง แมน้ําสายลอยฟ�าที่
อยูสูงกวาตัวเมือง ทานจะเห็นสะพานเหล็กแหงแรก
ของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟล
ของฝรั่งเศส ปจจุบันใชเฉพาะรถไฟเทาน้ัน กรุง
ฮานอยในอดีตไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองหลวง



 

 

ที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันวา“Little Parris”เปนเมืองหลวงที่ไดรับการวางผัง
เมืองไวอยางดี มีทะเลสาบและแมน้ําลอมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบ
มากวา 12 แหง จึงไดชื่อวา City of Lakes มีถนนหนทางที่รมรื่นดวยตนไมใหญ 
มีอาคารสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด ๆ ในอิน
โดจีน ปจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุงโรจนใหนักเดินทางไดไปสัมผัสเสนห
เมืองหลวงแหงน้ีอยางไมเสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเกาแก ซึ่งจะมี
อายุครบ 1000 ปในป ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศ
เวียดนาม ซึ่งเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชม
สถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สําคัญตางๆ ยังคงเปนการกอสราง สไตล
ฝรั่งเศสตนไมสองขางทางอายุกวารอยป ใหความรมรื่น และสบายตายิ่งนัก
หลังจากน้ัน เดินทางสูจังหวัดลาวไกโดยเสนทางดวนจากโนยบาย ดวยระยะทาง
กวา 245กิโลเมตรเดินทางตอไปยังเมืองซาปาซึ่งเปนอําเภอหน่ึงตั้งอยูในจังหวัด
ลาวไก ดวยระยะทางประมาณ 40 กม.(ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ช่ัวโมง)อยู
สูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 1500 เมตร 

 
 
 
 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา 
ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได 
ที่สวยงามกวางสุดลูกหูลูกตาจากน้ันนําทานเดินทางไปชมน้ําตก Silver Water 
Fall (นํ้าตก ThacBac) นํ้าตกสีเงิน ที่ขึ้นช่ือในเมืองซาปา 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ชาบหูมอไฟปลาแซลมอล+พิเศษ
ไวนแดง DALAT** 
พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ที่ออกมาจับจาย
ซื้อขายกันอยางมีสีสัน 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สอง ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเชาฟานซีปน-ฮานอย    ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานน่ังรถรางใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปน
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของ
ธรรมชาติระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชา นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�า เพื่อ
ขึ้นสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร 
จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
อยางยิ่งสภาพป�าก็ยังคงมีความสมบูรณและสวยสดงดงามมากทวาการเดินเทาสู
ยอดเขาแหงน้ีไมไดสะดวกสบายเลยเพราะสภาพเสนทางท่ีคอนขางชันจนมีเฉพาะผู
พิสมัยการเดินป�าจากทั่วโลกเลือกเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบ
กําลังใจและชื่นชมความงามของผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย 

 
 

หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา ทาง
บริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะ ในกรณีที่ไมไดขึ้น
กระเชาฟานซีปน 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน   เดินทางสูเมือง ฮานอย โดยรถโคชปรับอากาศ(ประมาณ5ชั่วโมง) 
คํ่า      บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม ฮานอย-นิงบิงห-ลองเรือชมถํ้าตามกก (TAM COC)-ฮาลอง-รานยา-ตลาด
ราตรีฮาลองไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมเดินทางสู ตามกก (Tam 
Coc)หมายถึงถํ้าสามถํ้า ตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดยสายลมและ
กระแสน้ําเมื่อครั้งน้ําทะเลยังทวมถึงซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฏเปนหลักฐานลง
เรือพายลองตามแมน้ํา Hoang Long ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชม
ทัศนียภาพ ภูเขาสองฝم�งแมน้ําซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตาม
ตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดย สายลมและกระแสน้ํา เมื่อครั้งน้ําทะเลยัง
ทวมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเปนหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหวางการ
เดินทางหลายทานเปรียบเหมือน “กุยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการน่ังเรือ
กระจาด ลองเรือผานทองน้ํา สองขางทางเปนทุงนาขาว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมี
ชาวไร ชาวนา ใหเห็นอยางเพลินตาสลับกับทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเดินทางสู เมืองฮาลอง ระหวางทางชม

สภาพความเปนอยูและวิถีชีวติอาคารบานเรือนในปจจุบันของชาวเวียดนาม ซ่ึงที่
ฮาลองน้ีทานจะไดชมความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรสรางดวยความงดงามด่ัง
ภาพวาดโดยจิตรกรเอก อาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1,900 
เกาะ และไดรับการพิจารณาประกาศเปน “มรดกโลก”โดยองคการยเูนสโก 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  หลังอาหารนําทานชอปปم� ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเปนแหลง

รวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง สมควรแกเวลานําทาน
เขาที่พัก NEWSTAR HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สี่ ลองเรือชมทัศนียภาพรอบอาวฮาลอง-ถํ้านางฟ�า-หมูบานชาวประมง-
ฮานอย-รานหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ   ไ (เชา/กลางวัน-ไวนแดง/ขนม
ปงบั๋นหม่ี)                                                                                                       

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานออกเดินทางสูทาเรือเพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรคสราง

ดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอย
ใหญกวา 1,900 เกาะไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกอาว
แหงน้ีเต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงาม
ของเกาะตางๆท้ังเกาะหมาเกาะแมวเกาะไกชนฯลฯนําทานชมถํ้าสวรรคชมหินงอก
หินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจยิ่งนักถํ้าแหงน้ีเพิ่งถูกคนพบเมื่อ
ไมนานมาน้ีไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆในถํ้าซึ่งบรรยากาศภายใน
ถํ้าทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษยแสงสีที่ลงตัวทํา
ใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาคํ้าฟ�าพระพุทธรูปศิวลึงคชม
แพชาวประมงซึ่งเปนวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสรางแพทําเปนที่อยูอาศัยและมี
กะชังไวสําหรับเลี้ยงสัตวทะเลเชนกุงหอยปูปลาทานสามารถเลือกซื้ออาหารทะเล
สดๆจากที่น่ีไดนําทานชมเกาะไกจูบกันซึ่งถือวาเปนสัญลักษณของอาวฮาลอง
ลักษณะจะเปนเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆกับไกหรือนกแลวแต
จินตนาการของแตละทาน 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เปนอาหารทะเลสไตล
เวียดนาม  
บาย  ถึงทาเรือฮาลองนําทานเดินทางกลับสูกรุงฮานอย (4 ชั่วโมง)ระหวางทางแวะให

ทานไดเลือกชมโรงงานหยก 



 

 

จากน้ันนําทาน อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรร
มากมาย กระเป�า เสื้อผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯ สมควรเวลาเดินสู 
สนามบินนานาชาตินอยไบ 

20.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่  FD 645 
(บริการอาหารรอนและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

22.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
........................................................................................ 

  
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางงราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงหฟานซีปน 4วัน 3คืน บิน FD 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

12 พ.ค.62 15 พ.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
15 พ.ค.62 18 พ.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
26 พ.ค.62 29 พ.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
02 มิ.ย.62 05 มิ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
16 มิ.ย.62 19 มิ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
30 มิ.ย.62 03 ก.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
06 ก.ค.62 09 ก.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
07 ก.ค.62 10 ก.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 
10 ก.ค.62 13 ก.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
17 ก.ค.62 20 ก.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
21 ก.ค.62 24 ก.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
27 ก.ค.62 30 ก.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
28 ก.ค.62 31 ก.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
03 ส.ค.62 06 ส.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
07 ส.ค.62 10 ส.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 



 

 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

 คารถรางรถรางขึ้นกระเชา+กระเชาฟานซีปน 
 

11 ส.ค.62 14 ส.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
17 ส.ค.62 20 ส.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
25 ส.ค.62 28 ส.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
31 ส.ค.62 03 ก.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
01 ก.ย.62 04 ก.ย.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 
08 ก.ย.62 11 ก.ย.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 
14 ก.ย.62 17 ก.ย.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
21 ก.ย.62 24 ก.ย.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
28 ก.ย.62 01 ต.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 



 

 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถอืวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 



 

 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) 
และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน 
อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 
 
 
 



 

 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบนํ้าบางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมกี่หองซึง่ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใช
หลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม
มีลิฟตซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 


